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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Carina  Eriksson

Utlåtande om Sala kommuns medlemskap i Filmregionen

Stockholm Mälardalen  2018, numera Film Capital Stockholm

Med anledning av föredragningen på KSLU den  5  april  2018  av Anette Mattson, VD

på Filmregion Stockholm Mälardalen, [FRSM], vill jag beskriva betydelsen av att Sala

kommun fortsätter att vara medlem i FRSM.

Medlemskapet för med sig många fördelar för vår destination. Att synas, vara en

attraktiv plats och bli påtänkt i sammanhang som kan bidra till att återigen bli en

inspelningsplats av en film eller tv-serie. Som producenten av Jordskott, Filip

Hammarström berättade på KSLU, lämnade produktionsbolaget drygt 10 miljoneri

Sala i form av logi, mat, handel och kringkostnader för inspelningen.

Att vara en inspelningsort skapar också en lokal stolthet, när man t ex. får vara

delaktig som statist, låna ut lokaler eller saker och medverka till att sprida

kännedom om sin stad/ kommun.

Medlemskapet medför till exempel:

' att vi syns på FRSM's webb och att Sala finns med i en bildbank för

”locations"

. förfrågningar och besök av filmkommissionärer som rekar

inspelningsplatser

. att det skapas möjlighet till praktik hos filmbolag för elever på Tärna

Folkhögskola

. att vi högst troligt kommer att få vara inspelningsplats igen för tv-serien

jordskott, säsong 3, som troligen kommer att börja spelas in under  2019

o att det finns goda möjligheter för ytterligare samarbeten framöver

" Filminspelningar gynnar stora delar av det lokala näringslivet. Ett flertal

orter och platser i Sverige kan berätta om detta. Det uppstår en nyfikenhet

och intresse för platsen. Som exempel kan Sala påvisa att våra gästnätter

ökade med 40  %  före, under och efter inspelningen av Iordskott, säsong 1.
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Kommunstyrelsens  förvaltning

Jag rekommenderar att Sala  kommun  fortsätter att vara medlem i Filmregionen

2018 då det har gett, nu ger och kommer att ge oss  många  positiva  möjligheter  och

goda samarbeten. Det gör Sala till en attraktiv och intressant plats för invånare,

besökare och näringsliv.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen anvisar medel ur sitt förfogande till medlemsavgift

för Sala kommun i Film Capital Stockholm 2018 med 90.400 kr.

Carina Eriksson

Näringslivsutvecklare, besöksnäring

Näringslivskontoret


